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Dispae sabre a adocilo de procedtmentospara a ,
formalizagdo e apresentagdo das contas de governo edas •
contas de gesttio dos municipios goianos ao Tribunal de
Contas dos Municipios, relativas ao exercicio financeiro
de 2004 e seguintes, e dci outras providencias.
.

0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, no"Usotde
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suas atfibuicaes legais e regimentais,
. .
considerando que, por forca do inciso 1, do art. 71, da Constituicao Federal, compete a este
Tribunal a emissao de parecer previa nas contas prestadas anualmente pelo Chefe do Executivo
Municipal, para posterior julgamento pela Camara Municipal, contas anuais, estas, aqui
denominadas de contas de governo;
considerando, ainda, que, por forca do inciso II, do art. 71, da Constituicao . Federal, compete
a esta Corte o julgamento das contas dos administradores e demais responsiveis por dinheiro, bens
e valores palicos da administracao direta e indireta, incluidas as fundacaes e sociedades instituidas
e mantidas pelo Poder Nblico, as quaffs nao se sujeitam ao julgamento do Legislativo e aqui
passam a ser denominadas de contas de gestao;
considerando, finalmente, a necessidade de adaptacao ao modelo constitucionai vigente, haja
vista a promulgacao, por parte da Assembleia Legislativa do Estado de Goias';da Emenda
Conti clonal n. 36, de 22 de junho de 2004, que introduziu alterasbes nos artigos 70, 77 e 79 da
Const, Ica° Estadual,
RESOLVE
.,
APROVAR a regulamentacao para formalizacao e apresentacao das contas'de gaverno
das contas de gestao dos municipios goianos, segundo os dispositivos a seguir enunciados :
DAS CONTAS DE GESTAO PRESTADAS PELOS ADIV1INISTRADORES E DEMAIS
RESPONSAVEIS POR DINBEIRO PI/BLICO
Art. 1.° As presta0es de contas de gestao da administracao direta, de responsabilidade do
Chefe do Executivo Municipal e demais gestores desse nivel de govern, relativas ao rues de janeiro
de 2005 e seguintes, deverao ser protocoladas, devidamente consolidadas e em process° unico, na
sede deste Tribunal de Contas, ate 45 (quarenta e cinco) dias do encerramento de cada mes,
devendo tambem ser remetidas, por meio magnetic° ou internet, nos moldes estabelecidos nos
layout's dos Anexos I e II do presente ato resolutivo.

Art. 2.° As prestac6es de contas de gestao da Camara Municipal, as dos gestores do
FUNDEF, bem .como as dos responsiveis pelos organs da administracao indireta dos municipios
(autarquias, fundacOes, empresas palicas e outros) deverao ser protocoladas em apart'ado e
devidamente consolidadas por quadrimestre, na sede do Tribunal de Contas dos Municipios, ate 45
(quarenta e cinco) dias do encerramento de cads quadrimestre, devendo ser apresent as tambem
II do
por meio magnetic° ou internet, nos moldeygtabelecidos nos layout's dos A
presente ato resolutivo.

, Estado de Goias

Tribunal de Unitas dos Municipios

n••••n.e...011.4.0.

00009/04
Art.3.° Alem da apresentaclo dos dados exigidos por meio magnetic° ou

interne', clever*

ser protocolada nesta Corte de Contas uma via do respectivo balancete, contendo:
I — Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada, indicando os valores do periodo e as
respectivas acumulac6es, acompanhado do Quadro de Rendas Locais e dos Avisos de Creditos
Bancarios decorrentes das transferencias federais e estaduais efetivadas sob qualquer titulo;
II — Comparativo da Despesa Autorizada corn a Realizada, corn classificagRo .das despesas
ate o nivel de subelemento, observados os pianos de contas e os novos criterios de padronizaclo
adotados para estes;
III — Balancete Financeiro, em duas vias, que consign os resultados da gestão financeira
do
,
respectivo periodo, demonstrando as receitas e despesas orcamentarias do period°, bern como as de
natureza extra-orcamentirias, conjugadas com os saldos em especie provindos do exercicio anterior
e corn os que se transferem para o mes seguinte;
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IV — Extratos de todas as contas banchrias, inclusive das aplicaeOes financeiras no mercado
de capitals, acompanhados do Termo de Conferencia de Caixa do mes e, se for, o caso, das
respectivas ConciliacOes Bandrias, devidamente comprovadas;
V — Exemplares dos Decretos de Abertura de Creditos Adicionais (Suplementares,
Especiais ou Extraordinkios) e. das. respectivas leis que os tenham autorizado, salvo se a
autorizacao, quanto aos Creditos Suplementares, constar da Lei Orcamentiria Anual;
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VI — Declaracao firmada pela autoridade competente, certificando se a folha de pagamento
de pessoal foi devidamente empenhada no mes dereferencia, e indicando, inclusive, os nirmeros das
Notas 1e Empenho e respectivas dotac6es orcamentfirias;
VII — Relaebes aferidas e certificadas pelo Sistema de Controle Interno do Municipio,
contendo:
a relacao de todos os empenhos emitidos no mes, corn indicando da data, da classificacao
completa da despesa, do credor, do valor, distinguindo os processados dos nao-processados;
o rol de todas as ordens de pagamento cumpridas no mes, corn indicando dos empenhos a
elas inerentes, das datas, dos valores, dos credores e corn certificacao obrigatOria do controle
interno, no sentido de que as despesas pagas tenham sido efetivamente liquidadas, ou seja, de que
os servicos foram realizados, os materials entregues, as obras realizadas (corn comprovacao
fotogrifica, termo de recebimento provisOrio e termo de recebimento definitivo, nos termos do art.
73, da Lei Federal n.8.666/93) e outros, corn certificagAo, tambem, da guarda de todos os
documentos comprobaterios das quitacaes havidas, inclusive da identificacl•clara do responsivel
pelo recebimento dos recursos;
o controle . das "Despesas a Pagar" verificadas ate o period° de referencia, corn
classificaeao completa da despeSa, corn explicitacab dos saldos provindos • o mes 'anterior, das
inscricOes e baixas havidas, bem corno dos saldos que se transferem p: a o mes seguinte,
distinguindo-se, obrigatoriamente, as processadas das nào-processadas;
a movimentacao dos "Restos a Page, ' corn indicando da cla sificacbio Furicional•
Programitica, da natureza da despesa ate o nivel 'subelemento, distinguin o-se os proeessados
em para
ocorridas e os saldos que se t
dos nao-processados, os saldos anteriores, as ba
mes seguinte;
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e) a demonstragao analitica de todas as outras receitas e des sas extraLorgameptirias
efetivadas no mes (Debitos de Tesouraria, DepOsitos, ConsignagOes, Ativo ealizavel'e oritios);.'
•

a relagao dos valores decorrentes do Imposto de Renda Rtido na Fonte sobre os
rendimentos pagos, a qualquer titulo, pelo Municipio, suas autarquias e pelas fimdac,Oes que
instituirem e mantiverem;
.19

os documentos, atos e leis autorizativas que instruem os procedimentos, de alienagao, de
bens mOveis ou imOveis efetivados no periodo;

F

cOpia do documento que comprove o cumprimento do dispo to no art: . 77, XV, da
Constituicao Estadual, que trata da remessa, pelo Executivo, de cOpias
s balancetes a Camara
Municipal respectiva;
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i) cadastro de obras, inclusive das em andamento, corn especific gat) clara• e distinta do
nome de cada obra que se encontre em andamento, mesmo das executadas or administragao direta,
devendo ser criado pelo Municipio cOdigo numeric° distinto para cada um delas (nnnn/aaaa), em
que "nnnn" e "aaaa" representein, respectivamente, o cOdigo seqiienci I e o exercicio, para
inclusao obrigatOria nas Notas de Empenho correspondentes, inclusive n s campos pa:Trios dos
arquivos informatizados, criados no layout.
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§ I.° Todos os procedimentos licitatOrios e contratos efetivados no p riodo, nas modalidades
Tomada de Pregos ou Concorrencia Piblica, e as realizadas pot meio de pre ao, na mesma faixa de
valor, assim como os atos de dispensa ou inexigibilidade de licitagao de valo es iguais ou superiores
ao limite minim° para convite deverao ser protocolados neste Tribunal, em apartado do balancete
respectivo, assim como os seus respectivos aditivos.s
§ 2.° Para as despesas de obras ou servigos de engenharia, ass como as relativas
contratagao de assessorias juridica ou contabil, alem dos casos descritos o paragrafo anterior;
tambem deverao ser protocolados, em apartado do balancete, os pro •edimentos licitatOrios
efetivados na modalidade convite e seus aditivos, assim como as realizad por meio de pregao
nessa mesma faixa de valor.
§ 3° - Tambem deverao ser protocolados em apartado, para efeito de r gistro neste Tribunal,
os atos de admissao de pessoal, aposentadorias e pensties concedidas pelos unicipios, excetuadas
as nomeagOes para cargos de provimento em comisslo.
§ 4° - Na apresentagao das contas, em meio eletrenico ou balan ate fisico, nab sera°
admitidas informagOes obscuras ou imprecisas, principalmente quanto aos da os imprescindiveis
avaliagao fiesta Casa, especialmente nos arquivos dos Empentios e Ordens d Pagamento, em que
deverao ser informados corn precisa'o o nome do credor e os valores movim ntados, corn destaque
especial para uma maior abrangencia e detalhamento do histOrico das de pesas que, alem de
evidenciar corn clareza a destinagao dos bens ou servigos, deverao indic , obrigatoriamente,
quando for o caso, o n.i.nero do procedimento licitatOrio respectivo.
Art. 4.° Para efeito de uniformizacao • na recepgao dos dados por eio de disquetes ou
interne!, ficam estabelecidos os seguintes criterios tecnicos, a serem ad tados por todos os
municipios: •

I — Para cada Nota de Empenho langada no arquivo respectivo, corn a devida numeragao
rquivo
seqiiencial, devera corresponder uma Ordem de gamento, ou urn conjunt elas,
prOprio, numeradas seqiiencialmente para cada penhoi
/17
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II — As despesas empenhadas e nao-pagas no mes, ou aquelas pagas parcialmente, tett° os

valores integrais das Notas de Empenho laneados em "Despesas a Pagar - Contrapartida";' sendo
que cada pagamento parcial gerari uma Ordem de Pagamento no arquivo prOprio;
III — 0 disquete da Folha de Pagamento do mes de referencia acompanhari obrigatoriamente
o balancete do mesmo mes, uma vez que ja foi cumprida a fase de liquidaeao da despesa,
independentemente de tais valores terem sido pagos, ou nao.

F

DOS DOCUMENTOS SOB A GUARDA DO CONTROLE INTERNO E DA
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA
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Art. 5.° Terao suas informaceies integrais inseridas nos disquetes do periodo a na° serao

documentalmente anexados aos balancetes mensais os documentos comprobatOrios (procedimentos
licitatOrios, notas fiscais, faturas, recibos, contratos, notas de empenho, ordens de pagamento e
outros) das despesas efetivadas no periodo, cujos valores sejam inferiores ao limite minima
estabelecido para a modalidade tomada de precos, observadas as excecae,s previstas nos §§ 1° e 2°,
do art. 3° desta Resolueao.
§ 1.° Os documentos de que trata o caput, assim como as prestacbes de contas decorrentes
das concessaes de Adiantamentos, Auxilios, Subvencaes e Convenios firmados pelo Municipio,
ficarao sob a guarda do sistema de controle interno do Municipio, devidamente organizados, para
que possam ser acessados e verificados, sempre que necessirio, pela respectiva Camara Municipal e.
pelo Tribunal de Contas dos Municipios.

e

§ 2.° 0 responsivel pelo sistema de controle interno, ao tomar conhecimento de. qualquer
.
trregt4aridade ou ilegalidade, dela dari ciencia ao Tribunal de Contas dos Municipios, sob pena de.
responsabilidade solidiria, nos termos do § 1°, do art. 74, da Constituicao Federal.
§ 3.° No balancete de dezembro de cada exercicio, assim como no balanco geral respectivo,
deveri ser anexado relatOrio prOprio, exarado pelo sistema de controle interno, sobre os
Adiantamentos concedidos, Auxilios, SubvencOes, Convenios e Ajustes firmados corn
OrganizacOes Nao Governamentais (ONG's), OSCIP's e outros, corn certificacao Clara acerca das
prestaceies de contas havidas, bem como das pendencias e inadimplencias verificadas, a fim de que
esta Corte de Contas possa se posicionar acerca da•situacao apresentada.
§ 4.° 0 Conselheiro Diretor da AFOCOP, o Auditor responsive!, assim coma o Ministizio
Ptablico junto ao Tribunal poderao solicitar, a qualquer tempo, as prestagOes de contas dos recursos
tratados no paritgrafo anterior, assim como poderao solicitar quaisquer documentos 'que estiverem
sob a guarda do sistema de controle interno.
DA PERIODICIDADE DOS JULGAMENTOS DAS CONTAS DE GESTAO, PELO •
TRIBUNAL DE CONTAS
Art. 6.° Dada a natureza seqiiencial e cumulativa de apresentacao dos balancetes a esta
Casa, o julgamento anual das contas de gestao, a cargo deste Tribunal, dar-se-a tao somente:

I — no balancete domes de dezembro, para a sttuacao de apresentacao mensal descrita,no art.
1° desta Resolucao, que contem em seu bojo as Trras'do(s) gestor(es) da administracao direta do
Poder Executivo, corn emissao de um imico acOrd tque individualize e destaque a si acme cada
responsAvel;
--
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II - no balancete do 3° (terceiro) quadrimeltre, para a situacao
apresentacao
quadrimestral descrita no art. 2° desta Resolticao, para os gestores da Camara Municipal,. do.
FUNDEF e da administracAo indireta, incluidas as autarquias, fundacOes, empresas pitblicas e
outros.

§ 1.° Ao longo do exercicio financeiro sere° determinadas as providertcias para a realizaCio
das inspecties voluntirias, junto aos jurisdicionados, momento 'em que seri° promovida.s.afericOei
nos sistemas de controle interno implementados, nas receitas e despesas realizadas, bem como sera°
verificados Os documentos sob sua guards, o acompanhamento das prestacOes de contas dos
Adiantamentos, Auxilios, SubvencOes, Convdnios e Ajustes firmados com ONG's, OSCIP's e
outros, assim como sera) auditadas as obras realizadas, as folhas de pagamento dos servidores, bem
como sere° efetivadas outras atividades pertinentes ao controle extern.
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§ 2.° Para os municipios nos quais forem deflagrados procedimentos de inspecao, em fun*
dos criterios estabelecidos no Plano de InspecOes Voluntirias tratado no art. 13 desta Itesoluclo, o
Tribunal somente poderi efetivar o julgamento das contas de gesteo apOs a efetivactIo dos trabalhos
determinados in loco.
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§ 3.° Nao seek promovidos julgamentos nem pareceres conclusivos nas contas de gestio 4e
periodos distintos dos estabelecidos nos incisos I e II deste artigo, sendo que as contas mensais ou
quadrimestrais apresentadas ao longo do exercicio financeiro constituem-se elementos e peps
informativas obrigatOrias da execuclo dos municipios, para acompanhamento e definiceo de rotinas
e procedimentos internos e externos necessirios, podendo os processos ser mantidos no 'Ambito
deste Tribunal ou paulatinamente devolvidos aos sistemas de controle interno dos jurisdicionados,
assim como poderao ser determinadas outras providdncias pelo Conselheiro Diretor responsive'.
(
i § 4.° Compete ao responsivel pelo Sistema de Controle Interno de cada jurisdicionado as
providancias inerentes ao retorno das contas de gestao a origem, a/36s o devido julgamento pelo
Tribunal.
DA APRESENTACA.. 0 DAS CONTAS-DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS
Art. 7.° As contas anuais dos municipios, aqui denominadas contas de' govern°, de
responsabilidade do Chefe do Executivo, relativas ao exercicio financeiro de 2004 e seguintes,
deverk ser protocoladas na sede desta Corte de Contas, devidamente consolidadas e num attic°
processo, ate 60 (sessenta) dias contados da abertura da sessio legislativa, nos termos do art. 77,
inciso X, da Constituicao Estadual, para emisseo do parecer previo, polo Tribunal, e posterior
julgamento pela Camara Municipal..

§
A consolidack de que trata o caput abrange os Orgaos do Poder Legislativo, os.da
administracao direta, indireta (autarquias, fundacOes e outros), fundos e empresas pitblicas do Poder
Executivo do Municipio.
§ 2.° Para efeito do cumprimento do disposto neste artigo, deverao ser anexados ao
respectivo balanco geral:
I o Balanco Financeiro Consolidado do Municipio (Anexo 13, da Lei Federal n. 4.320/64),
acompanhado dos balancos financeiros individualizados de cada Orgão que tenha prestado a este
Tribunal, em apartado, as contas mensais ou quadrimestrais do exercicio;
II — a consolidacio do Comparativofte eceita Arrecadada do Municipio (Ane 10, da Lei
individu izados_ r OrgAo;
s
Federal n. 4.320/64), acompanhado dos resp ctivos demon§twItivos
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III os Anexos Consolidados de ns. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 e 17, todos da Lei

Federal n. 4.320/64, aqui incluido o Balanco Patrimonial do exercicio anterior;
IV — demonstrativos de saldos bancirios e resp.ectivas conciliacOes e, em duas vias, as
relacdes analiticas que comprovem a composicdo dos saldos do Ativo Financeiro, do Ativo
Permanente, do Passivo Financeiro e do Passivo Permanente do Municipio, bem como das Contas
de Compensagdo, de modo que discriminem em seu bojo os valores individualizados por ergo,
tendo em vista a consolidacdo ora adotada;
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V — processos das alienacaes efetivadas no exercicio, acompanhados e todos os
documentos, atos e leis autorizativas pertinentes;
•
i•
VI — relatOrio prOprio exarado pelo sistema de controle interno, acerca , dos reeursos
repassados por meio de Adiantamentos, Auxilios, Subvenclies e Convenios, assim coma Ajustes
firmados corn ONG's, 0SCIP's e outros, corn certificacdo clara acerca das prestacdes de contas
havidas, bem como das pendencias e inadimplencias verificadas,
Art. 8.° Compete a Presidencia da Camara Municipal, ap ps a emissdo do respectivo -parecer
prdvio, as providencias para retirada dos autos deste Tribunal, para julgamento daquele Poder.-

DAS DISPOSICOES GERMS E TRANSITöR1AS
.
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Art. 9.° As contas da Camara Municipal, relativas ao period() de julho a dezeinbro de‘2004,

1
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continuum sendo apresentadas mensalmente a ,este Tribunal, devidamente integradas as contas
menslis do Executivo, nos moldes das ResolucOes Normativas n. 008/2001 e n.006/2003.
Parigrafo tinico. Aos balancetes consolidados, recebidos na forma do caput, Mb se

aplicam as disposicOes contidas no § 2°, do art. 6°, desta Resoluclo, aplicando-se, entretanto, o rito
processual e as formas de julgamento descritos no inciso I e no § 3°, do mesmo artigo.
Art. 10. Compete a Assessoria de RelacOes POblicas deste Tribunal, corn o apoio tecnico do
Centro de Processamento de Dados da Casa, a implementacdo e estruturacdo do Cadastro Geral de
Gestores dos Municipios do Estado de Goias, corn discriminaclo e detalhamento dos titulares de
todos os Poderes e Orgdos dos municipios, inclusive corn acompanhamento, atualizacdo e registro
sistemitico das alteracties cadastrais ocorridas.

Art. 11. A fun de que os municipios possam aferir, previamente, o padrdo dos dados a
serem informados ao Tribunal de Contas dos Municipios, via disquetes ou' Internet, sera
disponibilizado, gratuitamente, pelo Centro de Processamento de Dados desta Casa, cOpia do
Analisador de Disquetes a ser utilizado na consistencia basica dos dados gerados na forina dos
layout 's definidos nos Anexos I e 11 desta Resolucdo.
§ 1.° Ndo seed° admitidos, nem tampotico protocolados na Casa os balancetes mensais dos
municipios que deixarem de apresentar os dados por meio de disquetes, ou Internet, exigidos na
•
forma do presente texto normativo.
§ 2.° As AFOCOP's deste Tribunal poderdo identificar os casos de maior reincidencia no
tocante a apresentacdo de dados divergentes e discrepantes, em mind° aos meios magnOticos e
balancete fisico, para que, alem da deflagracdo dos procedimentos de multa cabiveis,_ealizado
trabalho especifico de triagem e emissdo de sto . previo autuacdo dos bal cetes do unicipios
reincidentes, a fim de impedir sua autu,o.
z
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§ 3.° Fica determinada a disponibilizacao, por parte dos setores responsiveis da Casa, de
nova versa° do Analisador de Disquetes, capaz de detalhar minuciosamente, todos
dados
contidos nos meios magneticos, a fim de que os municipios possam realizar, previamente, uma
conferencia mais eficiente deles.
Art. 12. Ate o dia 15 de fevereiro de cada ano, o Tribunal de Contas dos Municipios, em ato
resolutivo prOprio, aprovara o Plano de Inspecties Voluniirias para o exercicio financeiro
respectivo, em que serao abordados os quesitos e crit6rios que nomad() o deslocamento das
equipes ticnicas multidisciplinares da Casa, para efeito da fiscalizacao in loco junto as unidades
fiscalizadas.
•

.

Parfigrafo finico. Compete, anualmente, as AFOCOP's, Superintendencia de :Engenhana,
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Superintendencia de Fiscalizacao Municipal, Coordenacao de Fiscalizacao de EmpreSas e Diretoria
Tecnica de Planejamento a elaboracao conjunta do projeto do Plano de Inspecties Voluntarias, a ser
remetido a Presidencia da Casa, para avaliacao e aprovaca'o do Colegiado.
Esta Resolucao entrara em vigor na data de sua aprovaeao, revogadas as
disposiceies em contrail°, devendo ser publicada no Informe TCM.
Art. 13.

Incumbe a Presidencia deste Tribunal a remessa de cOpias deste ato resolutivo a todos os
•
municipios goianos e aos setores tecnicos da Casa.
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, em
Goiania, aos Ci dias do mes de 6-ere:me120 de 2004.
, PRESIDENTE

,CONSELREIRO
SELHEIRO
,CONSELHEIRO 't

,CONSELREIRO
ONSELTIEIRO
Fui Presente

, PROC'URADOR DE CONTAS
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